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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Sikap skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Artinya 

semakin tinggi skeptisisme profesional, maka akan semakin baik 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini 

didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Noviyanti (2013). 

2. Informasi afektif berpengaruh negatif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Artinya semakin tinggi 

informasi afektif akan semakin menurunkan pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Schafer (2007). 

3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis ditolak. 

Artinya baik akuntabilitas auditor tinggi maupun rendah tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi 
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kecurangan. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mousalli, dkk. (2012). 

4. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Artinya semakin baik 

pengetahuan auditor akan semakin meningkatkan pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan.  Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Tielman dan Pamudji (2012). 

5. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Artinya baik pengalaman rendah 

maupun tinggi tidak berdampak pada pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini ini didukung 

oleh penelitian Yusrianthe (2012). 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya untuk metode penelitian ini tidak menggunakan survei 

karena dirasa kurang efektif dan kurang akurat , disarankan untuk 

menggunakan metode eksperimen karena kuesioner 

membutuhkan pengarahan yang lebih spesifik. 

2. Sebaiknya pihak KAP dapat memperhatikan  skeptisisme 

auditornya, informasi afektif dan pengetahuan auditornya karena 
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dari hasil penelitian ini terbukti secara empiris berpengaruh 

signifikan terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

3. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan karena mengingat nilai 

Adjusted R Square 85% sehingga masih ada 15% variabel lain 

yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan, misalnya variabel due professional care, 

independensi. 

 

5.3. Keterbatasan 

Terdapat keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis, yaitu : 

1. Pada kuesioner pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan , terdapat pernyataan yang tidak berhubungan dengan 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan namun lebih 

mengarah pada keterbatasan waktu yaitu pada pernyataan nompr 

7. Maka apabila kuesioner akan dipakai pada penelitian 

selanjutnya sebaiknya pernyataan nomor 7 dihapus saja. 

 

 

 


